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Hvad står der i loven? 
Hvorfor skal man blive registreret? 

Hvad gør man i andre lande? 

Alt det og meget mere kan du få svar på i denne håndbog, der bl.a. indeholder en kommenteret gennemgang
af den nye lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder, en række praktiske vejledninger, konkrete

eksempler og overvejelser om de mange nye muligheder for socialøkonomiske virksomheder.  

Håndbogen henvender sig til personer, der påtænker at starte en socialøkonomisk virksomhed, til personer,
der allerede er godt i gang, og til alle deres samarbejdspartnere - herunder de offentlige myndigheder. 
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